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Novo Gallardo, desfeito o «mistério» da Lamborghini

Área ardida este ano é mais do
dobro de 2011
Tavira foi o maior incêndio do ano
Por: tvi24 / CF | 21- 9- 2012 19: 27
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A área ardida mais do que duplicou este ano em
relação ao mesmo período de 2011, tendo os
incêndios florestais consumido até 15 deste mês
98.698 hectares, segundo dados provisórios
divulgados esta sexta-feira.
O relatório provisório de incêndios florestais do
Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas (ICNF), a que a Lusa teve acesso, indica
que, entre 01 de janeiro e 15 de setembro foram
registadas 19.571 ocorrências de fogo que
resultaram em 98.698 hectares de florestas
ardidos.
Em relação ao mesmo período do ano passado,
os incêndios florestais aumentaram um quarto e a
área ardida aumentou 130 por cento, quando se
registaram 15.730 fogos e 42.756 hectares de
área ardida.

RELACIONADOS

O maior fogo de 2012, registado até 15 de
setembro, teve início a 18 de julho no concelho de
Tavira e afetou 21.437 hectares de espaços
Fogos no Algarve: florestais, cerca de 22 por cento da área florestal
41 famílias
ardida este ano.
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Os fogos com mais área florestal ardida ocorreram
no início do mês de setembro e deflagraram nos
concelhos de Ourém (4.130 hectares), Seia
(2.480) e Viseu (2.000).
O relatório salienta que Portugal Continental esteve
em grande parte do período de janeiro e abril, em
situação de seca, o que contribuiu, em parte, para
os elevados valores do número de ocorrências e
área ardida registados nesses meses, escreve a
Lusa.
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Governo aprova «proteção social»
dos bombeiros
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